
     ด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ก าหนดรับลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคพิเศษ A+B ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และเปิดให้เพิม่ - ถอนรายวิชาระหว่างวันที ่๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เนื่องจากบางรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน หรือมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามเกณฑ์ในบางกลุ่มของบาง
รายวิชา และเหตุผลอันควรอื่นๆ ตามข้อเสนอของหัวหน้าภาควิชาและคณบดีทีเ่กี่ยวข้องโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตารางสอน - ตารางสอบ จึงเห็นสมควรให้ปิดกลุ่มเรียนในรายวิชา/ตามคณะวิชาต่างๆ ดังนี้

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๑ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๑-๒๐๑ กลศาสตร์วิศวกรรม๑ ๔๐๑ ปกติ
๑๕๑-๒๗๑ วัสดุวิศวกรรม ๔๐๒ ปกติ เรียนร่วมกลุ่ม 401
๑๕๑-๓๒๔ การถ่ายเทความร้อน ๔๐๑ ค่ า
๑๕๑-๓๓๓ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ๔๐๑ ปกติ เรียนเฉพาะรายบุคคล
๑.๒ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๒-๒๑๖ วงจรลอจิกและระบบดิจิตอล ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๓๑๐ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๓๑๓ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๓๑๕ สัญญาณและระบบ ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๓๑๗ การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๓๑๘ ระบบควบคุม ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๓๒๔ หลักการของระบบส่ือสาร ๔๐๑ ปกติ
๑๕๒-๔๑๑ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๔๐๑ ค่ า
๑๕๒-๔๒๑ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง ๔๐๑ ค่ า
๑.๓ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๕๕-๑๐๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๑ ปกติ เรียนเฉพาะรายบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง  การปิดกลุ่มเรียนภาคพิเศษ A+B  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
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๑.๔ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๖-๒๐๔ วิศวกรรมยานยนต์ ๔๐๑ ปกติ
๑๕๖-๔๐๒ ไอเสียและการควบคุม ๔๐๑ ปกติ เรียนเฉพาะรายบุคคล
๑๕๖-๔๗๕ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับ

วิศวกรรมยานยนต์
๔๐๑ ปกติ

๑.๕ ภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ

๑๕๙-๑๑๐ ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ ๔๐๑ ค่ า
๑๕๙-๓๐๓ เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ๔๐๑ ปกติ

๒. คณะศิลปศาสตร์
๒.๑ ภาควิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ ๔๐๑ ปกติ
๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ ๔๐๔ ปกติ
๒.๒ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๑๖-๓๐๑ พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ๔๐๑ ปกติ
๑๑๖-๓๒๓ การจัดการธุรกิจน าเท่ียว ๔๐๑ ปกติ
๑๑๖-๓๓๑ การควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม ๔๐๑ ปกติ เรียนร่วมกลุ่ม 402
๑๑๖-๔๒๖ การส ารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร ๔๐๑ ปกติ เรียนร่วมกับวิชา 116-422 
๑๑๖-๔๒๗ การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ๔๐๑ ปกติ เรียนร่วมกลุ่ม 402
๑๑๖-๔๔๒ สัมมนาทางการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ๔๐๒ ปกติ
๑๑๙-๒๑๓ ภาษาญีปุ่น่พืน้ฐาน ๓ ๔๐๑ ปกติ เรียนร่วมกลุ่ม 402

๓. คณะวิทยาศาสตร์
๓.๑ ภาควิชาเคมี

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๓-๑๐๑ เคมีท่ัวไป ๔๐๑ ปกติ เรียนร่วมกลุ่ม 402
๑๒๓-๑๐๒ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๔๐๑ ปกติ
๓.๒ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๒๘-๔๒๑ การสร้างคอมไพเลอร์ ๔๐๑ ปกติ
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๔. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
๔.๑ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๔๐๒ ปกติ
๒๑๑-๔๙๐ Preparation to Cooperative Education ๔๐๔ ปกติ
๕. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ภาค หมายเหตุ
๑๙๒-๑๐๑ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๑ ปกติ

     นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้เพิกถอนและให้คืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจ านวนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยสยาม ท้ังนี้ให้ติดต่อเพือ่ขอคืนเงินทีส่ านักทะเบียนและวัดผลภายในวันที ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
     ส าหรับรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด แต่สามารถเปล่ียน
กลุ่มเรียนและไม่ท าให้ตารางเรียนและตารางสอบตรงกับรายวิชาอื่น ให้นักศึกษาเปล่ียนกลุ่มเรียนได้โดยอาจให้
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผล ในการเปล่ียนกลุ่มเรียนเพือ่ให้
การเรียนการสอนในรายวิชาและกลุ่มดังกล่าวภายในวันที ่๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

                          ประกาศ ณ วันที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

                                                 (พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์)
                                                  รองอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานวิชาการฯ

                                       ปฎิบัติหน้าทีแ่ทนอธิการบดี

ส านักทะเบียนและวัดผล                                                       น.ส.นิภาพร  กึกกอง               ร่าง, พิมพ์
โทร ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๙, ๕๑๓๖ อาจารย์สุภาพร  พงษ์มณี               ทาน
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